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Het uniebestuur verzoekt de Unieraad in te stemmen met:  

 het doorvoeren van de onderstaande aanvulling op de statuten van de Atletiekunie;  

 het aangaan van een zogenaamd ‘’ledencontract’’ met de Dopingautoriteit. 

 De aanvulling op het Algemeen Reglement inzake de Klokkenluidersregeling   

 
 

1. Voorstel Statutenwijziging 
 
Binding sporters aan Dopingautoriteit  
Op 1 januari 2019 is de Wet Uitvoering Antidoping Beleid (Wuab) in werking getreden. Per dezelfde 
datum is de Dopingautoriteit een zelfstandig bestuursorgaan geworden. De Wuab geeft de 
Dopingautoriteit de wettelijke grondslag voor het uitvoeren van haar taken. Vanuit NOC*NSF worden 
sportbonden geadviseerd om de juridische binding van hun sporters en begeleiders aan de 
beslissingen van de Dopingautoriteit in de statuten van de sportbond vast te leggen. In bijgaande notitie 
van NOC*NSF (bijlage 5.2) wordt toegelicht hoe dit in zijn werk kan gaan.  
 
Op basis van de inhoud van deze notitie wordt voor de Atletiekunie voorgesteld om de volgende twee 
acties uit te voeren:  
 
1). Aanpassing statuten: In de statuten van de Atletiekunie (versie 24 mei 2019), in artikel 10, als nieuw 
lid 6 het volgende lid op te nemen: 
 
Artikel 10. Rechten en plichten van leden 
lid 6 
De Atletiekunie is bevoegd ten laste van haar leden in het kader van de bestrijding van doping in de 
sport verplichtingen aan te gaan met de Dopingautoriteit, zelfstandig bestuursorgaan met 
rechtspersoonlijkheid, opdat de leden van de Atletiekunie gebonden zijn aan het door de 
Dopingautoriteit gehanteerde Nationaal Dopingreglement, alsmede aan de daarop gebaseerde 
beslissingen van de Dopingautoriteit en haar commissies of organen.   
 
De huidige leden 10.6 en 10.7 worden als gevolg doorgenummerd naar respectievelijk 10.7 en 10.8 

    
2). Een ledencontract af te sluiten met de Dopingautoriteit, conform het model zoals opgenomen in 
bijgevoegde bijlage 5.2.  
  



  
 
2. Voorstel correctie Algemeen Reglement 
 
Op 16 april 2019 is door het bestuur, na ingewonnen advies van de Reglementen Commissie van de 
Unieraad, de ‘Klokkenluidersregeling Atletiekunie’ vastgesteld.  
Op 23 mei  2019 is door het bestuur, na ingewonnen advies van de Audit Commissie van de Unieraad, 
het ‘Treasury statuut Atletiekunie’ vastgesteld.   
 
Beide regelingen maken deel uit van de in totaal 10 governance-regelingen die de Atletiekunie in het 
kader van de ‘’13 Aanbevelingen Goed Sportbestuur’’, heeft ontwikkeld. Deze governance-regelingen 
worden benoemd in het Algemeen Reglement, artikel 18, lid 2. Zowel de Klokkenluidersregeling als het 
Treasury Statuut ontbreken echter nog in de opsomming van regelingen in dit artikel 18, lid 2. 
 
Om die reden wordt voorgesteld het Algemeen Reglement op dit punt aan te passen.  
 
 


